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سنجش اولویت عوامل تاثیرُگذار د ر معماری ایستگاههای مترو بر رضایتمند ی 
کاربران؛ مطالعه مورد ی: ایستگاه های خطوط 1 و 2 متروی تهران

کریم مرد می* - عضو هیئت علمی د انشکد ه معماری و شهرسازی د انشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران.
حسام قمری - د انشجوی د کتری طراحی محیطی د انشگاه تگزاس تک، تگزاس، آمريکا.  

چکید ه
از  بر رضايتمند ی مسافران  تاثیرگذار  بررسی عوامل  پژوهش،  اين  هد ف 
سفر با مترو است. سرعت، زمان بند ی مناسب و عد م شلوغی عالوه بر 
معماری ايستگاه های مترو هر کد ام می توانند  به نحوی د ر ارتقای اين 
رضايتمند ی موثر باشند . با اين وجود  هد ف اين نوشتار بررسی عوامل موثر 
د رمعماری ايستگاه ها بر مطلوبیت سفر با مترو به عنوان يکی از شاخص 
های حمل و نقل پايد ار شهری است.  ضرورت اين امر از آنجا ناشي مي 
شود  که ايستگاه های مترو به عنوان فضاهای عمومی شهری د ر ارتباط با 
زند گی اجتماعی شهروند ان قرار د ارند . د ر زند گی امروزی رفت و آمد  د ر 
مسیری که يک فرد  از محل سکونت تا محل فعالیت طی می کند  اغلب 
شامل بخش عمد ه ای از کل زند گی اجتماعی وی می   گرد د  و از اين 
منظر ايستگاه های مترو به عنوان فضاهای عمومی شهری بخش عمد ه 
با مترو  از سفر  بنابراين رضايتمند ی  بر عهد ه د ارند .  را  رابطه  اين  از  ای 
د رايستگاه ها از اهمیت ويژه ای برخورد ار است. د ر روش تحقیق موضوع، 
ابتد ا با مرور منابع، سوابق موضوع مورد  بررسی قرار گرفت و سپس عوامل 
تاثیرگذار بر رضايتمند ی مسافران تبیین گرد يد . د ر اد امه د ر جهت تکمیل 
د ستیابی  منظور  به  گرد يد .  متخصصین مصاحبه  با  عوامل  اين  اصالح  و 
پاسخ به اين سوال که عوامل تاثیر گذار د ر رضايتمند ی از سفر با مترو 
ايستگاه های  از  آنها چگونه است، د ر تعد اد  مشخصی  اولويت  کد امند  و 
گرفت.  قرار  استفاد ه  مورد   مید اني  تحقیق  روش  و حومه،  تهران  متروی 
از د يد گاه کاربران شناسايی شد . پس  اين عوامل  سپس، ضرورت وجود  
از جمع آوری پرسشنامه ها و تجزيه و تحلیل آنها، با استفاد ه از تکنیک 
رضايتمند ی  گذاربر  تاثیر  عوامل  اين  اولويت های  لیکرت،  د هی  مقیاس 

کاربران مشخص و بر اساس نتايج به د ست آمد ه، الزاماتی ارائه گرد يد .
واژگان کلید ی: ايستگاه مترو، رضايتمند ی کاربران، عوامل تاثیرگذار، 

سفربا مترو، سنجش اولويت.

k_mardomi@iust.ac.ir  :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 73913240، رايانامه *
اين مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد  حسام قمری د ر د انشکد ه معماری و شهرسازی د انشگاه علم و صنعت ايران است.

Priority Assessment of Influential Architectural Factors 
in Metro stations on Users’ Satisfaction; Case Study: 
First and Second Lanes of Tehran Metro Network

The goal of this study is to investigate the influential fac-
tors on users’ satisfaction of Tehran metro stations.  Speed, 
timing and technical issues of the trains in metro stations 
besides its architecture can affect the improvement of the 
users’ satisfaction. However; the focus of this study is to 
investigate the architectural factors which contribute to 
improvementof users’ travel satisfaction in metro network 
toward the goals of sustainable urban transportation. The 
importance of this subject matter is because of the interre-
lationship of metro stations as the public urban spaces with 
the social life.
The metro stations in Tehran play an important role in so-
cial life of the people. Therefore, the users’ satisfaction is an 
important issue which should be considered. To do so, the 
related literature of the subject was reviewed and then the 
influential factors of users’ satisfaction were defined. Next, 
the experts in this field were interview in order to revise and 
complete the factors. In the next step, the users of specific 
metro stations in Tehran filled out the questionnaire forms 
to evaluate the factors. Finally, the collected data were an-
alyzed and scaled in order to evaluate their priorities and 
according to the results, design considerations were recom-
mended.
Keywords: Metro station, Users’ satisfaction, Architectural 
factors, Tehran metro network, priority assessment.
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 مقد مه
و  اد اری  مراکز  تمرکز  و  تهران  کالنشهر  گسترد گی 
تجاری د ر مناطق مرکزی شهر، نیازمند  بخش عمد ه 
است.  مناطق  اين  به  شهری  د رون  سفرهای  از  ای 
مناطق  اين  د ر  شد يد   بارترافیکی  و  جمعیت  افزايش 
جابجايی  و  است  گشته  بسیار  مشکالت  به  منجر 
شهروند ان با وسايل نقلیه شهری مستلزم برخورد اری 
از معابر با کشش زياد  و برخورد اری از پارکینگ های 
با  امروزه  باشد .  د ر محد ود ه مرکزی شهر می  کافی 
پیشرفت فناوری نوين بیشترين سرمايه گذاری ها د ر 
راستای حمل و نقل ريلی انجام گرفته است. از مزايای 
حمل و نقل ريلی نسبت به ساير روش های حمل و 
نقل می توان به ايمنی بیشتر، مصرف کمتر انرژی و 
ايستگاه  و  ها  پايانه  نمود .  اشاره  زيست  حفظ محیط 
استفاد ه  های  حوزه  مهمترين  از  يکی  عنوان  به  ها، 
با  تلفیق  و  پیوستگی  د لیل  به  ريلی  ونقل  حمل  از 
فضاهای شهری و زند گی عمومی از اهمیت ويژه ای 
برخورد ارند ؛ از سوی د يگر ايستگاه ها به علت ايجاد  
عنوان  به  با خود ،  متناسب  نیازهای جد يد   و  رفتارها 
معماری  عرصه  د ر  تامل  قابل  موضوعات  از  يکی 

وشهرسازی مورد  توجه قرار می گیرند .
 (Kittelson & Associates,1999,6)

حضور متروی شهری تهران تا حد  زياد ی د ر کاهش 
د ر  مساله  اين  و  است  تاثیرگذار  ترافیکی  مشکالت 
د رون  عمومی  ونقل  ساماند هی حمل  و  مند ی  نظام 
به  توجه  با  کند .  می  ايفا  را  ای  عمد ه  نقش  شهری 
پايد ار  نقل  و  حمل  تحقق  د ر  مساله  اين  اهمیت 
با مترو  شهری بررسی رضايتمند ی مسافران از سفر 
به عنوان معیاری د ر تعیین موفقیت اين سامانه قابل 
محمد ی،  رضازاد ه،  زاد گان،  )عباس  باشد   می  توجه 
علی پوراشلیکی، 1389(. از اين رو، هد ف اين نوشتار 
از  رضايتمند ی  بر  تاثیرگذار  معماری  عوامل  بررسی 

سفر با مترو و تعیین اولويت های آن می باشد . 

ایستگاه مترو1  و حمل و نقل عمومی2 
مترو به يک سیستم حمل و نقل سريع السیر اطالق 
زيرزمینی ساخته  آن  از  بخشی  يا  تمام  که  می شود  
شود  و از طريق يک يا چند  مسیر مشخصی با ايستگاه 
های ثابت امکان جابجايی  مسافران را د ر د اخل يک 
قطارهای  بین  که  آنجايی  از  سازد .  می  فراهم  شهر 

سایرمینی بوس خطیتاکسیاتوبوسمتروسواریموتورسیکلتشرح

سهم سفرهای ساعت اوج 
صبح

734/821/921/35/39/7

و  مترو  جابجايی  د رصد  
اتوبوس از ترانزيت

--2575---

مسافر-کیلومتر  د رصد  
مترو و اتوبوس از ترانزيت

--3862---

متوسط د رصد  جابجايی و 
مسافر-کیلومتر

--3268---

و  مترو  سهم  تسهیم 
اتوبوس

--714/9---

جد ول 1. سهم حمل و نقل وسایل نقلیه عمومی د ر سفرهای یک ساعت اوج صبح د ر سال 8831؛
 www.tehranmetro.com

 1. Metro Station
 2. Public Transportation
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زيرزمینی و د يگر جريانات ترافیک تد اخلی پیش نمی 
آيد ، د سترسی اينگونه وسايط نقلیه سريع السیر از يک 
ايستگاه به ايستگاه د يگر با سهولت و سرعت بیشتری 

صورت می گیرد . 
د ر شهر تهران نیز استفاد ه از خطوط مترو نقش عمد ه 
ای د ر حمل و نقل عمومی ايفا می کند . متروی تهران 
تاثیرات  که  است  عمومی  نقل  و  حمل  سامانه  يک 
د يگر  به  نسبت  زمینه سفر شهری  د ر  را  مثبت خود  
جد ول  است.  رساند ه  اثبات  به  ونقل  حمل  وسايل 
جابجايی  د ر  را  مترو  های  ايستگاه  سهم   1 شماره 
سفرها د ر يک ساعت اوج صبح د ر سال 88 نشان می 
د هد  )ويژه نامه د ه سال بهره برد اری متروی تهران، 

.)1389
ارتباط  علت  به  مترو  های  ايستگاه  اين  بر  عالوه   
نزد يک با زند گی اجتماعی شهروند ان، از نظر اجتماعی، 
فرهنگی، هنری و اقتصاد ی می تواند  بر زند گی افراد  
 (Dusmisevic, Sariyildiz, 2001)  تاثیر بگذارد
نقش ايستگاه های مترو د رساماند هی فضای شهری 
و ارتقای سیمای شهر نیز از مسائل مهم قابل توجه 
قرارگیری د ر عمق زمین  باشد . همچنین،  د يگر می 
مهم شهری  عملکرد های  و  تاسیسات  به  نزد يکی  و 
غیرعامل  پد افند   عنوان  به  و  بحران  های  زمان  د ر 
معماری  د ر  ها  ايستگاه  اين  اهمیت  افزايش  موجب 
به  مناسب  توجه  است.  گرد يد ه  امروز  شهرسازی  و 
ويژگی ها و الزامات فضايی د ر ايستگاه های مترو می 
تواند  د ر باالبرد ن آستانه عصبی و روانی کاربران د ر 

زمان بحران موثر باشد  )افشارناد ری، 1389(.
د و  مترو  های  ايستگاه  طراحی  اصول  با  ارتباط  د ر 

نگرش عمد ه وجود  د ارد :
1. نگرش اول، مبانی طراحی ايستگاه را صرفًا کالبد ی 
برای ايجاد  ارتباط بین قطار و استفاد ه کنند گان می 
د اند . د ر اين نگرش، کارکرد  مکان تا سطح پرد اختن 
به حل مسائل عملکرد ی ايستگاه کاهش می يابد  که 
البته خود  مستلزم رعايت ضوابط و مقررات د ر راستای 

آسايش مسافران است )سلحشور، 1388، ص 12(؛ 
2. اما د ر د يد گاه د وم با د يد ی گسترد ه تر عالوه بر 

شکل  جستجوی  د ر  عملکرد ی  مسائل  به  پرد اختن 
گیری فضای عمومی شهری است که بستری برای 
منظر،  اين  از  باشد .  کاربران  اجتماعی  رفتار  تحقق 
تبد يل  عملکرد گرا  نگرش  از  مترو  ايستگاه  طراحی 
روابط  گیری  شکل  برای  بستری  جستجوی  به 
اجتماعی شهروند ان و ايجاد  فضای عمومی متناسب 
ايستگاه می شود   با زند گی جمعی و روحیه کاربران 

(Pace,Fischer,Nichol,11,2007)

های  مولفه  و  مترو  با  سفر  از  رضایتمند ی3 
کیفیت فضایی

مترو  های  ايستگاه  که  مهمی  نقش  د لیل  به  امروزه 
د ر زند گی شهری ايفا می کنند ، مبحث بهبود  کیفیت 
حمل و نقل و ارتقای رضايتمند ی مسافران از سفر با 
ايجاد   است.  برخورد ار شد ه  ای  ويژه  اهمیت  از  مترو 
و  حمل  د ر  د هی  سرويس  مناسب  کیفیت  ارتقای  و 
نقل عمومی يکی از مهمترين اولويت های مسئولین 
حمل و نقل عمومی است. میزان کیفیت حمل و نقل 
از  عمومی تعیین کنند ه میزان رضايتمند ی مسافران 
سفر می باشد . از نظر تیرينپولوس و آنتونیو )2008( 
رضايتمند ی مسافران از حمل و نقل عمومی به معنای 
به  مسافران  های  خواسته  به  واقعی  د ستیابی  نسبت 

کل انتظارات آنهاست.
جیونی و ريتولد  )2007( بهره گیری از سیستم های 
های  ايستگاه  کنار  د ر  د يگر  عمومی  نقل  و  حمل 
ارتقای  د ر  را  ها  د سترسی  تسهیل  جهت  د ر  مترو 
رضايتمند ی مسافران موثر می د انند . خوانايی مسیرها 
و سهولت د سترسی ها از اين منظر مورد  توجه قرار 
اند . تسهیل رفت و آمد  و طراحی مسیرها به  گرفته 
نحوی که تمام فضا را تحت پوشش قرار د اد ه و به 
از  بد هد   را  تر  مناسب  مسیر  انتخاب  حق  مسافران 
مولفه های ارتقای کیفیت فضايی ايستگاه های مترو 
 (Sampaio, Breno Ramos, Neto,           است
Osvaldo Lima and sampaio, Yony, 2008)

بررسی ويژگی های کیفیت فضايی محیطی ايستگاه 
جهت  د ر  فاکتورها  ترين  مهم  از  يکی  مترو  های 
  3. Satisfaction  
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ارزيابی میزان رضايتمند ی از سفر می باشد . د ر اين 
فضاهای  د ر  ايمنی  و  ها  د سترسی  سهولت  رابطه 
(Tyrinopou� است. اهمیت  حائز  بسیار   ييستگاهی 

los, Antoniou, 2, 2008)
سه  د ر  مترو  های  ايستگاه  فضايی  های  کیفیت 
قالب ويژگی های عملکرد ی4 ، روانشناسانه5 و سازه 
 (Dusmisevic, گیرد   می  قرار  بررسی  مورد   ای6  
رنجبر  و  علوی  .(Sariyildiz, 1, 2001 همچنین، 
سه  د ر  مترو  فضاهای  کیفیت  های  مولفه   )1388(
قالب کالبد ، عملکرد  و روانشناختی د سته بند ی کرد ه 
اند . د ر جد ول شماره 2، نظرات صاحبنظران د ر مورد  
ايستگاهی مترو  مولفه های کیفی موثر د ر فضاهای 
مشاهد ه می شود . ماريو کید و )1389( طراحی منظر 
و چشم اند از مترو را وابسته به فرم، عملکرد  و زيبايی 
شناسی و همچنین عوامل امنیتی و د سترسی د انسته 
شناسی  زيبايی  عوامل  که  سازد   می  نشان  خاطر  و 
برای  راحتی  ايجاد   باعث  تنها  نه  ايستگاه،  منظر  د ر 
مسافران می شود ، بلکه به امنیت عمومی نیز کمک 
شامل  ايستگاه  يک  اند از  چشم  و  منظر  کند .  می 
عوامل و عناصر اساسی مانند  تصاوير بصری از فضا، 
منظر  اين  ايستگاه می شود .  و جزيیات  مقیاس  نور، 
همچنین د ربرگیرند ه نشان و مفهوم شهری، خد مات 

شهری، تبلیغات و غیره می شود . 

مواد  و روشها
بررسی  مورد   پژوهش  اين  د ر  که  مساله  ترين  مهم 
قرارگرفته است، شناخت و سنجش عوامل تاثیرگذار 
بر ارتقای کیفیت فضايی ايستگاه های مترو د ر جهت 
رضايتمند ی کاربران می باشد . اين عوامل می بايست 
عالوه بر تامین نیازهای کارکرد ی، د ر ارتباط مناسب 
با ويژگی های انسان وهماهنگ با نیازهای فیزيکی و 
روانی او باشند  و د ر اين صورت منجر به رضايتمند ی 
کاربران از سفر با مترو خواهند  گرد يد . د ر اين رابطه، 
سوأل اساسي پژوهش اين است که عوامل و عناصر 
مترو  با  سفر  از  رضايتمند ی  بر  تاثیرگذار  معماری 

کد امند  و اولويت آنها چگونه است؟   
مورد   ذيربط  منابع  ابتد ا  موضوع،  تحقیق  روش  د ر 
بررسی و به صورت کتابخانه ای سوابق موضوع، جمع 
آوری گرد يد . د ر اد امه عوامل موثر بر رضايتمند ی از 
سفر با مترو از منابع مرتبط استخراج گرد يد . د ر مرحله 
بعد  اين عوامل توسط صاحبنظران و اساتید  د انشگاه 
اصالح و تکمیل گرد يد . د ر جهت مقايسه و اولويت 
استفاد ه  اين عوامل، تکنیک پرسشگری مورد   بند ی 
قرارگرفت. بر اين مبنا، عوامل اساسی به عنوان عوامل 

ايمنی، آسايش )Tyrinopoulos,Antoniou,2,2008(، نظارت، حضور افراد ويژگی های ايمنی

د سترسی، جهت يابی، پیوستگی، سهولت حرکت پیاد ه(Tyrinopoulos,Antoniou,2,2008)،  ويژگی های عملکرد ی
سواره و  پیاد ه  حرکت  تد اخل  عد م  قمری،1389(،  )خجسته  معلولین  د سترسی  مبلمان، 
(Sampaio,Breno Ramos,Neto,Osvaldo Lima and sampaio,Yony,2008)

راحت ويژگی های روانشناختی و  صمیمی  اجتماعی  (Pace,Fischer,Nichol,11,2007)محیط  تعامالت 
)1389 )افشارناد ری،  بود ن  خاص  و  شخصیت  هويت،  مکان،  حس  نماد ين،  يا 

تناسب فضايی، مصالح و رنگ خوانايی، وضوح، تعاد ل )سلحشور، 1389(،  ابعاد  و تناسبات انسانی، ويژگی های زيبايی شناسی
انعطاف پذيری، محصوريت، 

تناسبات بصری ،(Kandee,2004) منظر و چشم اند از )ماريوکید و، 1389(

جد ول 2. مولفه های کیفیت فضایی ایستگاه های مترو از د ید گاه صاحبنظران؛ ماخذ نگارند گان.

  4. Functional
  5. Psychological

  6. Structural
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تاثیرگذار د ر معماری بر رضايتمند ی مسافران )بر اساس 
مطالعات انجام گرفته و مصاحبه و نظرات کارشناسان( 
از سفر با مترو تعیین گرد يد . د ر مرحله بعد  د ر جهت 
 مقايسه و تعیین اولويت های اين عوامل، تعد اد  146
بین  د ر  ارزشیابی  معیارهای  عنوان  به  پرسشنامه7   
استفاد ه کنند گان خطوط متروی تهران توزيع گرد يد  
تحلیل  مورد   مخد وش،  پرسشنامه  حذف6  از  پس  و 
قرار د اد ه شد ند . جامعه آماری اين تحقیق به صورت 
مستقل تصاد فی ساد ه از میان کاربران ايستگاه های 
همه  گرد يد .  انتخاب  حومه  و  تهران  متروی  خطوط 
نظرسنجی ها د ر يک هفته د ر طی روزهای  19 بهمن 
ماه الی 25 بهمن ماه 1389 و د ر ساعات متفاوت بین 
ايستگاه های خطوط  د ر  از ظهر  بعد    6 تا  10 صبح 
1،2 که شامل ايستگاه های روزمینی و زيرزمینی می 
باشد  انجام گرفته است. توزيع پرسشنامه ها د ر خط 
1 ايستگاه های بین شاهد  تا امام خمینی، د ر خط 2 
ايستگاه های میان امام خمینی تا تهرانپارس، د ر خط 
4 ايستگاه های د روازه شمیران تا انقالب و د ر خط 
گرفت.  انجام  کرج  و  صاد قیه  میان  های  ايستگاه   5
و  مقايسه  منظور  به  مید انی،  مطالعات  انجام  از   پس 
اولويت بند ی عوامل از تکنیک مقیاس د هی لیکرت8  

استفاد ه گرد يد  و بر اساس نتايج به د ست آمد ه الزاماتی 
د ر زمینه ارتقای رضايتمند ی فضاهای متروی تهران 

بر اساس ويژگی های معماری ارائه شد .  
توزيع پرسشنامه ها د ر برخی از ايستگاه های خطوط 
1 و 2 متروی تهران به تناسب اهمیت استقرار ايستگاه 

 
 

 
 

متروي تهران به تناسب اهميت استقرار ايستگاه صورت  2 و 1ايستگاه هاي خطوط  برخي از توزيع پرسشنامه ها در
ايستگاه صادقيه به دليل موقعيت پايانه اي مهم در ارتباط با شهر كرج و ساير شهرهاي همجوار و . ه استگرفت

در ايستگاه امام خميني نيز به عنوان ايستگاه . ، بيشترين ميزان را دارا مي باشدشنامهپرس 18زرگي اين ايستگاه با ب
ايستگاه هاي ميرداماد، قلهك و . پرسشنامه توزيع گرديد 15، تهران يمترو 2 و 1مركزي و نقطه تبادل خطوط 

سشنامه سهم عمده اي در پر 9و  16،14فرهنگسرا نيز به دليل نزديكي به مراكز مهم جمعيتي مسكوني و اداري با 
. مشخص گرديده است 4سهم هر ايستگاه از تعداد پرسشنامه ها در جدول شماره . اين زمينه داشتند

 
 
 
 
 
 
 

نمود ار 1. ایستگاه های متروی تهران خطوط 1 و 2؛ 
www.tehranmetro.com :ماخذ 

(Kerjcie and Morgan,1970) 7.  بر اساس جد ول انتخاب نمونه مورگان  
8. Likert Scales

اين مقیاس از مجموعه اي منظم از گويه ها که به ترتیب خاصي تد وين شد ه است ساخته مي شود . اين گويه ها حاالت خاصي از پد يد ه مورد  اند ازه 
گیري را بصورت گويه هايي که از لحاظ ارزش اند ازه گیري د اراي فاصله هاي مساوي است عرضه مي کند . پاسخ د هند ه میزان موافقت خود  را با هر 

يک از اين عبارات د ر يک مقیاس د رجه بند ي شد ه که معموال از يک تا پنج ياهفت د رجه است نشان مي د هد . سپس ازمود ني به هر يک از گويه ها از 
نظر عد د ي )رتبه( ارزش گذاري مي شود . حاصل جمع عد د ي اين ارزشها نمره آزمود ني را د ر اين مقیاس بد ست مي د هد .

جد ول 3. د سته بند ی ایستگاه های خطوط 1 و2 متروی تهران از نظر تعد اد  پرسش شوند گان؛ ماخذ نگارند گان.

تعد اد  ايستگاه
پرسشنامه

تعد اد  ايستگاه
پرسشنامه

تعد اد  ايستگاه
پرسشنامه

تعد اد  ايستگاه
پرسشنامه

2شهید  مد نی2شريف8تهرانپارس5آزاد ی
18صاد قیه1شهید  مفتح2حسن آباد 4امام حسین
2علم وصنعت3طرشت3حقانی1امام علی
1فد ک1علی آباد 1د روازه شمیران3بهارستان
14قلهک9فرهنگسرا3سرسبز1بهشتی

1مصلی2گلبرگ16میرد اماد 9مید ان حر
15امام خمینی1همت10هفت تیر
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صورت گرفته است. ايستگاه صاد قیه به د لیل موقعیت 
پايانه ای مهم د ر ارتباط با شهر کرج و ساير شهرهای 
پرسشنامه،   18 با  ايستگاه  اين  بزرگی  و  همجوار 
امام  ايستگاه  د ر  باشد .  می  د ارا  را  میزان  بیشترين 
خمینی نیز به عنوان ايستگاه مرکزی و نقطه تباد ل 
توزيع  پرسشنامه   15 تهران،  متروی   2 و   1 خطوط 
گرد يد . ايستگاه های میرد اماد ، قلهک و فرهنگسرا نیز 
به د لیل نزد يکی به مراکز مهم جمعیتی مسکونی و 
اد اری با 16،14 و 9 پرسشنامه سهم عمد ه ای د ر اين 
زمینه د اشتند . سهم هر ايستگاه از تعد اد  پرسشنامه ها 

د ر جد ول شماره 4 مشخص گرد يد ه است.

عوامل تاثیرگذار بر رضایتمند ی از سفر با مترو
بر اساس تحقیقات انجام شد ه و نظرات کارشناسان و 
صاحبنظران، مهم ترين عوامل تاثیرگذار د ر معماری بر 
رضايتمند ی کاربران تعريف گرد يد . د ر اد امه بر اساس 
بررسی های انجام شد ه حاصل از جد ول شماره 2 د ر 

قالب 4 شاخص: روانی، عملکرد ی، زيبايی شناسی و 
ايمنی د سته بند ی گرد يد ه و د ر جهت بررسی د قیق تر 
و رسید ن به جواب های منطقی تر اين عوامل توسط 
اساتید   و  مترو  های  ايستگاه  متخصصین  از  نفر    6
د انشگاه مورد  بررسی و جرح و تعد يل قرار گرفت. د ر 
های  ويژگی  اهمیت  فراوانی  میزان   4 جد ول شماره 
تاثیرگذار د ر رضايتمند ی از سفر با مترو از د يد گاه 6 
عملکرد ی،  روانی،  های  شاخص  قالب  د ر  صاحبنظر 
نکته  است.  شد ه  مشخص  ايمنی  و  شناسی  زيبايی 
اين است که د ر سنجش و  رابطه  اين  قابل ذکر د ر 
د سته بند ی اين عوامل صاحبنظران اختیار د اشتند  که 
از 4  از يک رد ه  را د ر بیش  اين عوامل  از  هر کد ام 
قالب مشخص شد ه د سته بند ی کنند ؛ به عنوان مثال 
از نظر هر 6 کارشناس پیامد های تعامالت اجتماعی 
د ر وهله اول د ر شاخص های  روانی مورد  بحث قرار 
می گیرد  و عالوه بر اين 3 نفر از آنها اين عامل را جزء 

شاخص های عملکرد ی نیز می د انند .

عوامل معماری تاثیر گذار د ر 
رضايتمند ی مسافران از د يد گاه 

کارشناسان

ص  روانی
شاخ

ص  عملکرد ی   
شاخ

ص زيبايی شناسی     
شاخ

ص ايمنی
شاخ

عوامل معماری تاثیر گذار د ر رضايتمند ی 
مسافران از د يد گاه کارشناسان

ص  روانی
شاخ

ص  عملکرد ی
شاخ

ص زيبايی
شاخ

ص ايمنی
شاخ

111453 - مبلمان: طراحی و جانمايی14312- تعامالت فرد ی
125160 - آثار هنری د ر ايستگاه ها26300- تعامالت اجتماعی

3- جذابیت فضايی، آرامش 
روانی، احساس تعلق

132603- مد يريت راهبرد ی رفت و آمد ی4321

144160- هارمونی و هماهنگی44352- فراخی فضا
155442- نماد ها، نشانه ها و مفاهیم51414- د سترسی ها

163452- حوزه های بصری د اخل و خارج مترو61602- مسیريابی
175504- ايمنی اجتماعی و نظارت 75212- صد ا
185431- شفافیت و خوانايی فضايی85353- نور

193513- روانی و خوانايی93403- تهويه
202543- مکانیابی ايستگاه103402- د ما

جد ول 4. عوامل تاثیر گذار معماری ایستگاه های مترو د ر 4 قالب روانی، عملکرد ی، زیبایی، ایمنی از د ید گاه کارشناسان؛ ماخذ نگارند گان.
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د ر جهت تد قیق و تکمیل د سته بند ی، عوامل مطرح 
شد ه د ر د سته بند ی های کلی تر تقسیم بند ی شد ند . 
و  مسیريابی  ها،  د سترسی  عوامل  اساس،  اين  بر 
مد يريت راهبرد ی رفت و آمد ی تحت عنوان مسیرها 
و د سترسی ها، ايمنی اجتماعی و نظارت، و خوانايی/ 
و  کنترل  اجتماعی،  ايمنی  عنوان  تحت  فرار  امکان 
هماهنگی  و  هارمونی  عامل  گرد يد .  خالصه  نظارت 
د ر زير شاخه نماد ها و نشانه ها و مفاهیم قرار گرفت 
فیزيکی  نیازهای  عنوان  تهويه  و  عامل های صد ا  و 
تاثیرگذار با هم يکی گرد يد ند . بد ين ترتیب 15 عامل 
اساسی به عنوان عوامل تاثیرگذار د ر کیفیت فضايی 
ايستگاه های مترو شناسايی گرد يد  که د ر مرحله بعد  
به منظور اولويت سنجی اين عوامل د ر رضايتمند ی 
مسافران طی پیمايش مید انی به پرسش گذاشته شد ند . 

تحلیل و ارزیابي
پیمايش  از  آمد ه  بد ست  های  د اد ه  بخش  اين  د ر 
فضاهای مترو، تجزيه و تحلیل می شوند . تحلیل ها 
انجام و سپس بر اساس مقیاس لیکرت مورد  بررسی 
اطالعات  از  گرفته  صورت  تفاسیر  گیرند .  می  قرار 
بد ست آمد ه د ر راستای تجزيه و تحلیل عوامل مؤثر 
د رون  د ر  مترو  با  سفر  از  مسافران  رضايتمند ی  بر 
می  انجام  فضايی  کیفیت  افزايش  با  مترو  فضاهای 
شود . د ر نهايت نتايج اين تحلیل ها معرفی می شود .

کنند گان:  استفاد ه  اجتماعی  ويژگیهای  بررسی 
مورد   که  کنند گان  استفاد ه  اجتماعی  ويژگیهای 
ويژگیهای  شامل  گرفتند ،  قرار  تحقیق  و  پرسش 
عمومی )جنسیت و سن(، ويژگیهای تحصیلی، میزان 
ايستگاه می  نزد يکترين  از  فاصله  و  مترو  از  استفاد ه 

باشد . 
از  جنسیت  د هند گان:  پاسخ  جنسیت  الف-  
هر  از  کنند گان  استفاد ه  اصلی  عمومی  ويژگیهای 
فضای معماری است. اطالع از آن و نسبت فیمابین، 
میزان  د ر  جنسیت  آيا  اينکه  و  آتی  تحلیلهای  برای 
اجتماع پذيری فضای معماری مؤثر است و جنسیتهای 
فضای  د ر  مختلفی  تعاملی  رفتارهای  چه  مختلف، 

تحلیل  د ر  د هند ،  می  بروز  خود   از  معماری  عمومی 
های آتی مورد  نیاز خواهد  بود  )جد ول شماره 5(.

ب- سن پاسخ د هند گان: با توجه به آنکه گروه 
پاسخ د هند گان از بین عموم استفاد ه کنند گان انتخاب 
شد ه اند ، سن آنها د ر 5 رد ه سنی 20-15، 30-20، 
30-40، 40-50 و باالی 50 مورد  تحلیل قرار گرفت 
نتايج نشان د اد  که 66,7 د رصد  استفاد ه کنند گان بین 
20 تا 30 سال که قشر غالب جمعیتی جوان کشور را 

شامل می شود  بود ه اند  )نمود ار شماره 6(.

تحلیل  د ر  تحصیلی  مقطع  تحصیلی:  مقطع  ج- 
ها ممکن است بعنوان يک عامل اجتماعی تأثیرگذار 
مطالعه  مورد   معماری  فضاهای  تعامالت  میزان  د ر 
استفاد ه  از  پرسش  يک  بعنوان  لذا  گرد د ،  محسوب 
شرکت  اکثريت  است.  گرفته  قرار  مد نظر  کنند گان 

 
 

گي در زير شاخه نمادها و نشانه ها و مفاهيم قرار گرفت و عامل هاي صدا و تهويه عنوان نيازهاي هارموني و هماهن
عامل اساسي به عنوان عوامل تاثيرگذار در كيفيت فضايي  15بدين ترتيب . فيزيكي تاثيرگذار با هم يكي گرديدند

ي اين عوامل در رضايتمندي مسافران ايستگاه هاي مترو شناسايي گرديد كه در مرحله بعد به منظور اولويت سنج
.  طي پيمايش ميداني به پرسش گذاشته شدند

 
و ارزيابي تحليل 

 سپس و انجام تحليل ها .شوند مي تحليل و تجزيه مترو، فضاهاي پيمايش از آمده بدست هاي داده بخش اين در
در راستاي  آمده بدست عاتاطال از گرفته صورت تفاسير .بر اساس مقياس ليكرت مورد بررسي قرار مي گيرند

 در درون فضاهاي مترو با افزايش كيفيت فضاييو رضايتمندي مسافران از سفر با متر بر مؤثر تحليل عوامل و تجزيه
 .شود مي معرفي تحليل ها اين نتايج نهايت در. شود انجام مي

 قرار تحقيق و پرسش مورد كه كنندگان استفاده اجتماعي ويژگيهاي :كنندگان استفاده اجتماعي ويژگيهاي بررسي
ميزان استفاده از مترو و فاصله از نزديكترين  تحصيلي، ويژگيهاي ،)جنسيت و سن( عمومي ويژگيهاي شامل گرفتند،
  .باشد مي ايستگاه

 معماري فضاي هر از كنندگان استفاده اصلي عمومي ويژگيهاي از جنسيت :دهندگان پاسخ جنسيت  -الف
 فضاي پذيري اجتماع ميزان در جنسيت آيا اينكه و آتي تحليلهاي براي فيمابين، سبتن و آن اطالع از .است

 مي بروز خود از معماري عمومي فضاي در مختلفي تعاملي چه رفتارهاي مختلف، جنسيتهاي و است مؤثر معماري
 .)5شماره  جدول( در تحليل هاي آتي مورد نياز خواهد بود دهند،

 
. نگارندگان: ؛ ماخذجنسيت و تعداد پاسخ دهندگان. 5جدول 

 
 فضاي مترو جنسيت

 پاسخ دهندگان مرد زن

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

35 49 65 91 100 140 

 
 اند، شده انتخاب عموم استفاده كنندگان بين از دهندگان پاسخ گروه آنكه به توجه با :دهندگان پاسخ سن ب-

مورد تحليل قرار گرفت نتايج نشان داد كه  50و باالي  50-40، 40-30، 30-20، 20-15رده سني  5سن آنها در 
 ان كشور را شامل مي شود بوده اندي جوسال كه قشر غالب جمعيت 30تا  20درصد استفاده كنندگان بين  66.7

. )6نمودار شماره (
 

جد ول 5. جنسیت و تعد اد  پاسخ د هند گان؛ ماخذ: نگارند گان.

 
 

. نگارندگان: ، ماخذمقاطع تحصيلي پاسخ دهندگان. 7گستردگي و رده هاي سني پاسخ دهندگان و نمودار . 6نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زانمي در تأثيرگذار اجتماعي عامل يك بعنوان است ممكنها  تحليل در تحصيلي مقطع :تحصيلي مقطع ج-
 قرار مدنظر كنندگان استفاده از پرسش يك بعنوان لذا گردد، محسوب مطالعه مورد معماري فضاهاي تعامالت

اكثريت شركت كنندگان در نظرسنجي داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و ديپلم هستندكه نشان دهنده  .گرفته است
درصد داراي  2/26ي مدرك كارشناسي و درصد از پاسخ دهندگان دارا 6/43 .طيف عمده پاسخ دهندگان مي باشد

افراد داراي مدرك سيكل و كمتر، كارشناسي ارشد و دكتري تعداد كمتري از پاسخ دهندگان  .مدرك ديپلم مي باشند
  .را تشكيل مي دهند

 فضاي از كننده استفاده كنوني سكونت محل: و فاصله از نزديكترين ايستگاه مترو سكونت محل د-
با توجه به . فضاست كننده نسبت به استفاده ترديد و نگاه دقيق براي تشخيص ديگري سنجش لمطالعه، عام مورد

 مؤثر احتماالً عامل ديگر زماني، منابع ايجاد بدليل ،همطالع مورددوري و نزديكي استفاده كنندگان نسبت به فضاي 
بر اين اساس  .است شده سؤال تشان،سكون مكان به توجه با كه فضاست در رابطه و تعامل تعجيل، توقف، ميزان در
درصد در  18دقيقه اي و  10تا  5درصد از آنها در فاصله  19 دقيقه، 30تا  25درصد از پاسخ دهندگان در فاصله  20

 .)8نمودار شماره ( دقيقه اي از نزديكترين ايستگاه مترو نسبت به محل سكونتشان مي باشند 15تا  10فاصله 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمود ار 6. گسترد گی و رد ه های سنی پاسخ د هند گان
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تحصیلی  مد رک  د ارای  نظرسنجی  د ر  کنند گان 
طیف  د هند ه  نشان  هستند که  د يپلم  و  کارشناسی 
عمد ه پاسخ د هند گان می باشد . 43/6 د رصد  از پاسخ 
د رصد    26/2 و  کارشناسی  مد رک  د ارای  د هند گان 

د ارای مد رک د يپلم می باشند .
 افراد  د ارای مد رک سیکل و کمتر، کارشناسی ارشد  
و د کتری تعد اد  کمتری از پاسخ د هند گان را تشکیل 

می د هند . 

نزد یکترین  از  فاصله  و  سکونت  محل  د - 
ایستگاه مترو: محل سکونت کنونی استفاد ه کنند ه 
از فضای مورد  مطالعه، عامل سنجش د يگری برای 
تشخیص د يد  و نگاه د قیق تر استفاد ه کنند ه نسبت 
استفاد ه  نزد يکی  و  د وری  به  توجه  با  فضاست.  به 
کنند گان نسبت به فضای مورد  مطالعه، بد لیل ايجاد  
میزان  د ر  مؤثر  احتمااًل  عامل  د يگر  زمانی،  منابع 

توقف، تعجیل، تعامل و رابطه د ر فضاست که با توجه 
به مکان سکونتشان، سؤال شد ه است.

 بر اين اساس 20 د رصد  از پاسخ د هند گان د ر فاصله 
25 تا 30 د قیقه، 19 د رصد  از آنها د ر فاصله 5 تا 10 
د قیقه ای و 18 د رصد  د ر فاصله 10 تا 15 د قیقه ای 
از نزد يکترين ايستگاه مترو نسبت به محل سکونتشان 

می باشند  )نمود ار شماره 8(.
تهران  مترو  فضاهای  از  استفاد ه  میزان  ه- 
و حومه:  با توجه به ويژگی های فضاهای عمومی 
که ايستگاه مترو از همین د ست می باشد ، مالحظه 
میزان استفاد ه از مترو توسط پرسش شد گان از عوامل 
مهم د ر تحلیل های آتی می باشد . 33 د رصد  از پاسخ 
د هند گان میزان استفاد ه از مترو را به عنوان سفرهای 
د رون شهری روزی يکبار رفت و برگشت ذکر نمود ند  

)نمود ار شماره 9(

و- عوامل تاثیرگذار بر رضایتمند ی از سفر 
با مترو: د ر اين مرحله از کاربران ايستگاه های مترو 
تهران خواسته شد  نظر خود  را د ر مورد  میزان اهمیت 
عوامل معماری حاصل از جد ول شماره 4 را د ر ارتباط 
با رضايتمند ی آنها د ر سفر با مترو بیان کنند . بد ين 
منظور پاسخ های سوال ها بر اساس 5 گزينه طیف 
لیکرت جمع آوری گرد يد . د ر جد ول شماره 10 میزان 
فراوانی نظرات کاربران د ر مورد  هر کد ام از عوامل و 
نتايج جد ول شماره  تعیین گرد يد ه است.  آنها  د رصد  
از  بسیاری  د هند گان  پاسخ  که  است  اين  مويد    10
عوامل مد نظر را تا حد  زياد ی بر رضايتمند ی از سفر 

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذسكونت پاسخ دهندگان تا نزديكترين متروفاصله محل .  8نمودار 
 

 
 

با توجه به ويژگي هاي فضاهاي عمومي كه ايستگاه   :ميزان استفاده از فضاهاي مترو تهران و حومه ه-
مترو از همين دست مي باشد، مالحظه ميزان استفاده از مترو توسط پرسش شدگان از عوامل مهم در تحليل هاي 

روزي يكبار  را به عنوان سفرهاي درون شهري درصد از پاسخ دهندگان ميزان استفاده از مترو 33 .شدآتي مي با
 )9نمودار شماره ( رفت و برگشت ذكر نمودند

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذدفعات استفاده از مترو. 9نمودار 

 
 

يستگاه هاي مترو تهران در اين مرحله از كاربران ا: عوامل تاثيرگذار بر رضايتمندي از سفر با مترو و-
رضايتمندي در ارتباط با  را 4حاصل از جدول شماره  نظر خود را در مورد ميزان اهميت عوامل معماريخواسته شد 

 .گزينه طيف ليكرت جمع آوري گرديد 5بر اساس  هابدين منظور پاسخ هاي سوال . آنها در سفر با مترو بيان كنند
نتايج . ظرات كاربران در مورد هر كدام از عوامل و درصد آنها تعيين گرديده استميزان فراواني ن 10در جدول شماره 

مويد اين است كه پاسخ دهندگان بسياري از عوامل مدنظر را تا حد زيادي بر رضايتمندي از سفر با  10جدول شماره 
از . سيار زياد دانسته اندپاسخ دهندگان تاثير اين عوامل را ب درصد 2/46به صورت ميانگين . مترو موثر مي دانند

از ميان اين عوامل مكان . درصد با آنها كامالً مخالف بوده اند 1درصد با اين تاثيرات مخالف و فقط  1/6 ،سوي ديگر

 نمود ار 8.  فاصله محل سکونت پاسخ د هند گان تا نزد یکترین مترو؛
ماخذ: نگارند گان.

 
 

 .نگارندگان: ؛ ماخذسكونت پاسخ دهندگان تا نزديكترين متروفاصله محل .  8نمودار 
 

 
 

با توجه به ويژگي هاي فضاهاي عمومي كه ايستگاه   :ميزان استفاده از فضاهاي مترو تهران و حومه ه-
مترو از همين دست مي باشد، مالحظه ميزان استفاده از مترو توسط پرسش شدگان از عوامل مهم در تحليل هاي 

روزي يكبار  را به عنوان سفرهاي درون شهري درصد از پاسخ دهندگان ميزان استفاده از مترو 33 .شدآتي مي با
 )9نمودار شماره ( رفت و برگشت ذكر نمودند

 
 .نگارندگان: ؛ ماخذدفعات استفاده از مترو. 9نمودار 

 
 

يستگاه هاي مترو تهران در اين مرحله از كاربران ا: عوامل تاثيرگذار بر رضايتمندي از سفر با مترو و-
رضايتمندي در ارتباط با  را 4حاصل از جدول شماره  نظر خود را در مورد ميزان اهميت عوامل معماريخواسته شد 

 .گزينه طيف ليكرت جمع آوري گرديد 5بر اساس  هابدين منظور پاسخ هاي سوال . آنها در سفر با مترو بيان كنند
نتايج . ظرات كاربران در مورد هر كدام از عوامل و درصد آنها تعيين گرديده استميزان فراواني ن 10در جدول شماره 

مويد اين است كه پاسخ دهندگان بسياري از عوامل مدنظر را تا حد زيادي بر رضايتمندي از سفر با  10جدول شماره 
از . سيار زياد دانسته اندپاسخ دهندگان تاثير اين عوامل را ب درصد 2/46به صورت ميانگين . مترو موثر مي دانند

از ميان اين عوامل مكان . درصد با آنها كامالً مخالف بوده اند 1درصد با اين تاثيرات مخالف و فقط  1/6 ،سوي ديگر

نمود ار 9. د فعات استفاد ه از مترو؛ ماخذ: نگارند گان.

 
 

. نگارندگان: ، ماخذمقاطع تحصيلي پاسخ دهندگان. 7گستردگي و رده هاي سني پاسخ دهندگان و نمودار . 6نمودار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زانمي در تأثيرگذار اجتماعي عامل يك بعنوان است ممكنها  تحليل در تحصيلي مقطع :تحصيلي مقطع ج-
 قرار مدنظر كنندگان استفاده از پرسش يك بعنوان لذا گردد، محسوب مطالعه مورد معماري فضاهاي تعامالت

اكثريت شركت كنندگان در نظرسنجي داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و ديپلم هستندكه نشان دهنده  .گرفته است
درصد داراي  2/26ي مدرك كارشناسي و درصد از پاسخ دهندگان دارا 6/43 .طيف عمده پاسخ دهندگان مي باشد

افراد داراي مدرك سيكل و كمتر، كارشناسي ارشد و دكتري تعداد كمتري از پاسخ دهندگان  .مدرك ديپلم مي باشند
  .را تشكيل مي دهند

 فضاي از كننده استفاده كنوني سكونت محل: و فاصله از نزديكترين ايستگاه مترو سكونت محل د-
با توجه به . فضاست كننده نسبت به استفاده ترديد و نگاه دقيق براي تشخيص ديگري سنجش لمطالعه، عام مورد

 مؤثر احتماالً عامل ديگر زماني، منابع ايجاد بدليل ،همطالع مورددوري و نزديكي استفاده كنندگان نسبت به فضاي 
بر اين اساس  .است شده سؤال تشان،سكون مكان به توجه با كه فضاست در رابطه و تعامل تعجيل، توقف، ميزان در
درصد در  18دقيقه اي و  10تا  5درصد از آنها در فاصله  19 دقيقه، 30تا  25درصد از پاسخ دهندگان در فاصله  20

 .)8نمودار شماره ( دقيقه اي از نزديكترين ايستگاه مترو نسبت به محل سكونتشان مي باشند 15تا  10فاصله 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمود ار 7. مقاطع تحصیلی پاسخ د هند گان، ماخذ: نگارند گان.
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 46/2 میانگین  صورت  به  د انند .  می  موثر  مترو  با 
د رصد  پاسخ د هند گان تاثیر اين عوامل را بسیار زياد  
د انسته اند . از سوی د يگر، 6/1 د رصد  با اين تاثیرات 
مخالف و فقط 1 د رصد  با آنها کاماًل مخالف بود ه اند . 
با  ايستگاه  با  گیری  قرار  مکان  عوامل  اين  میان  از 
67/8 د رصد کاماًل موافق نشان د هند ه بیشترين میزان 
تاثیر و تعامالت اجتماعی با 30 د رصد  کاماًل موافق 

کمترين میزان تاثیر را معرفی می کند .
اولويت  و  تحلیل  و  تجزيه  منظور  به  مرحله  اين  د ر 
سنجی قالب های چهارگانه ذکر شد ه بر اساس يافته 

های حاصل از نظرسنجی کارشناسان )جد ول شماره 
4( عوامل 15 گانه معماری تاثیرگذار بر رضايتمند ی 
کاربران از سفر با مترو )جد ول شماره 10( د ر  جد ول 
شماره 11 د سته بند ی گرد يد ه اند . مبنای اين د سته 
بند ی بر اساس نظر موافق اکثريت کارشناسان بود ه 
است به اين معنا نظر موافق 3 کارشناس يا بیشتر د ر 
د ر  آن  بند ی  د سته  از عوامل موجب  مورد  هر کد ام 
قالب های روانی، عملکرد ی، زيبايی شناختی و ايمنی 

می باشد . 

 
 

درصد  30كامالً موافق نشان دهنده بيشترين ميزان تاثير و تعامالت اجتماعي با درصد 8/67قرار گيري با ايستگاه با 
  .افق كمترين ميزان تاثير را معرفي مي كندكامالً مو

عوامل معماري تاثيرگذار در ميزان رضايتمندي از سفر با مترو از ديدگاه كاربران ايستگاه هاي مترو تهران . 10جدول 
  .نگارندگان: ؛ ماخذو حومه

  

درصد
كامالً موافق  
)

تعداد
( 

درصد
  

موافق
)

تعداد
( 

درصد
  

ممتنع
)

تعداد
( 

درصد
  

مخالف
)

تعداد
( 

درصد
كامال مخال  
(ف

تعداد
( 

ر بمعماري تاثيرگذار  در عوامل 
ميزان رضايتمندي از سفر با مترو

30  43 51  72 11  16  تعامالت فردي 1 7/0 8 7/5
30  42 44  60 16  23 8/7 11  تعامالت اجتماعي 4 8/2

50  70 32  46 8/7 11 7 10  جذابيت فضايي آرامش رواني 4 8/2

51  72 32  46 7  10 8 12  فراخي فضا 0 0

40  57 45  64 5/8 12  شفافيت و خوانايي فضا 0 0 7 5

60  84 32  46  مسيرها و دسترسي ها 0 0 6 2/4 4 8/2

51  71 28  40 5  7 13 19  صدا تهويه هوا 3 1/2

50  70 42  59  نور 0 0 2 4/1 9 6/4

57  80 31  44  دما 2 4/1 8 7/5 6 2/4

36  51 49  69 10  14  طراحي و جانماييمبلمان  1 7/0 5 5/3

40  57 33  47 20  28  آثار هنري در ايستگاه ها 1 7/0 7 5

37  52 46  65 10  14  ها نشانه ها و مفاهيمنماد 1 7/0 8 7/5

30  43 30  42 25  35 12 18  هاديد و منظر و چشم انداز 2 4/1

60  85 28  40  نظارت،ايمني اجتماعي 3 1/2 4 8/2 8 7/5

67  95 25  35  مكان قرارگيري ايستگاه 1 7/0 4 8/2 5 5/3

  
در اين مرحله به منظور تجزيه و تحليل و اولويت سنجي قالب هاي چهارگانه ذكر شده بر اساس يافته هاي حاصل 

رضايتمندي كاربران از سفر با مترو  برگانه معماري تاثيرگذار  15عوامل ) 4جدول شماره ( از نظرسنجي كارشناسان
مبناي اين دسته بندي بر اساس نظر موافق اكثريت . دسته بندي گرديده اند 11دول شماره ج در ) 10 جدول شماره(

كارشناس يا بيشتر در مورد هر كدام از عوامل موجب دسته بندي آن  3موافق  كارشناسان بوده است به اين معنا نظر
  . و ايمني مي باشد شناختي در قالب هاي رواني، عملكردي، زيبايي

  

جد ول10. عوامل معماری تاثیرگذار د ر میزان رضایتمند ی از سفر با مترو از د ید گاه کاربران ایستگاه های مترو تهران و حومه؛ ماخذ: نگارند گان.
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تحلیل و ارزیابي
بر  تاثیرگذار  معماری  عوامل   2 شماره  نمود ار  د ر 
به  اطالعات  اساس  بر  مترو  با  سفر  از  رضايتمند ی 
و  شد ه  د هی  وزن   10 شماره  جد ول  از  آمد ه  د ست 
مورد  مقايسه قرار گرفته اند . بر مبنای مقیاس د هی 

لیکرت به ازای تعد اد  فراوانی هر عامل با نظر کاماًل 
موافق 2+ ، موافق 1+، ممتنع 0، مخالف 1- و کاماًل 
بر  آنها  مجموع  و سپس  د هی شد   وزن  مخالف 2- 
140 )تعد اد  کل( تقسیم گرد يد . نتیجه اين تحلیل د ر 
نمود ار  اين  است.  گرد يد ه  نمود ار شماره 2 مشخص 

 
 

  .ص هاي كيفيت فضايي ايستگاه هاي مترو از ديدگاه صاحبنظران؛ ماخذ نگارندگانشاخ. 11جدول 
  

ــاي  ــاخص ه ش
  رواني

ــايي      ــفافيت و خوانـ ــا، شـ ــي فضـ ــايي، فراخـ ــذابيت فضـ ــاعي، جـ ــامالت اجتمـ ــردي، تعـ ــامالت فـ تعـ
ــدا،  ــايي، ص ــوا،   فض ــه ه ــور،تهوي ــا، نماد   ن ــتگاه ه ــري در ايس ــار هن ــاآث ــا و  ،ه ــانه ه ــد   نش ــاهيم، دي مف

  ، مكان قرارگيري ايستگاهها، ايمني اجتماعيچشم انداز و منظر و

ــاخص   شـــــ
هــــــــــاي 

  عملكردي

تعــامالت فــردي، تعــامالت اجتمــاعي، جــذابيت فضــايي، فراخــي فضــا، مســيرها و دسترســي هــا،          
ــدا،   ــايي، ص ــايي فض ــفافيت و خوان ــوا،   ش ــه ه ــا،  تهوي ــور، دم ــان، نماد  ن ــايي مبلم ــي و جانم ــاطراح  ،ه
ــا و مفـــاهيم، ديـــد و من ظـــر و چشـــم انـــداز هـــا، ايمنـــي اجتمـــاعي، مكـــان قرارگيـــري  نشـــانه هـ

 ايستگاه

ــاخص   شـــــ
هـــاي زيبـــايي 

  شناختي

، آثـــار هنـــري در طراحـــي و جانمـــايي مبلمـــان نـــور،فراخـــي فضـــا، شـــفافيت و خوانـــايي فضـــايي، 
  ها نشانه ها و مفاهيم، ديد و منظر و چشم انداز ها، ايستگاه ها، نماد

ــاخص ــاي  ش ه
  ايمني

طراحــي و جانمــايي مبلمــان، ايمنــي اجتمــاعي، مكــان قرارگيــري        نــور، هــا، مســيرها و دسترســي 
  ايستگاه

  
  و ارزيابيل تحلي

عوامل معماري تاثيرگذار بر رضايتمندي از سفر با مترو بر اساس اطالعات به دست آمده از جدول  2شماره  نموداردر 
به ازاي تعداد فراواني هر ياس دهي ليكرت بر مبناي مق. وزن دهي شده و مورد مقايسه قرار گرفته اند 10شماره 

وزن دهي شد و سپس مجموع  -2و كامالً مخالف  -1، مخالف 0، ممتنع +1، موافق + 2موافق  عامل با نظر كامالً
اين نمودار طيف . مشخص گرديده است 2نتيجه اين تحليل در نمودار شماره . تقسيم گرديد) تعداد كل( 140آنها بر 

  .مورد نظر را بر رضايتمندي از سفر با مترو از ديدگاه كاربران نشان مي دهد تاثيرگذاري عوامل
  

عوامل معماري تاثيرگذار بر ميزان رضايتمندي از سفر با مترو از ديدگاه كاربران ايستگاه هاي مترو تهران و . 2نمودار 
  .نگارندگان: ؛ ماخذحومه بر اساس مقياس دهي ليكرت

جد ول 11. شاخص های کیفیت فضایی ایستگاه های مترو از د ید گاه صاحبنظران؛ ماخذ نگارند گان.

 
 

عوامل معماري تاثيرگذار بر ميزان رضايتمندي از سفر با مترو از ديدگاه كاربران ايستگاه هاي مترو تهران و . 2نمودار 
. نگارندگان: ؛ ماخذحومه بر اساس مقياس دهي ليكرت

 
 

 542/1اساس نظرات كاربران، مكان قرار گيري ايستگاه در شهر با ميزان  نشان مي دهد كه بر 2شماره  نمودار
يكي ديگر  442/1 ميزان مسير ها و دسترسي ها نيز با. بيشترين تاثير را در رضايتمندي مسافران از سفر با مترو دارد

ترسي به ايستگاه سرعت دس نتايج اين جدول نشانگر آن است كه سهولت و. از عوامل مهم در اين زمينه مي باشند
با  عالوه بر اين ميزان ايمني و نظارت در ايستگاه ها. ن عوامل در رضايت شهروندان استهاي مترو از مهمتري

از اين منظر حائز  )171/1( ، شفافيت و خوانايي فضايي)328/1(دما  )392/1( پردازيدر كنار عواملي مانند نور 421/1
طراحي و جانمايي مبلمان ) 157/1( ي فضايي به مانند جذابيت فضاييديگر ويژگي ها. اهميت زيادي مي باشند

، صدا )007/1( ، تعامالت فردي)042/1( ، وجود آثار هنري در ايستگاه)085/1( ، نمادها، نشانه ها و مفاهيم)142/1(
هر كدام ) 642/0( و ديد و منظر و چشم اندازهاي خارج از ايستگاه) 842/0( ، تعامالت اجتماعي)007/1( و تهويه هوا

.  به نوعي كيفيات فضايي محيط را تحت تاثير خود قرار مي دهند
اولويت بندي عوامل تاثيرگذار را بر اساس قالب هاي رواني، عملكردي، زيبايي  12از سوي ديگر، در جدول شماره 

ر شماره و نمودا 12 ور بر اساس يافته هاي جدول شمارهبدين منظ. داده شده استقرار  توجهشناسي و ايمني مورد 
بر . ها بر اساس ميانگين مقادير وزن دهي داده شده عوامل متناظر هر كدام انجام گرفت، اولويت بندي اين قالب2

با فاصله اي زياد  387/1هاي مربوط به ايمني در ايستگاه هاي مترو با شاخص ، 12اساس يافته هاي جدول شماره 
و زيبايي  124/1، رواني 167/1هاي عملكردي شاخص  همچنين .شته استبيشترين ميزان توجه را از كاربران دا

. دارا هستند 094/1 شناختي

 نمود ار 2. عوامل معماری تاثیرگذار بر میزان رضایتمند ی از سفر با مترو از د ید گاه کاربران ایستگاه های مترو تهران و حومه بر اساس
مقیاس د هی لیکرت؛ ماخذ: نگارند گان.
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طیف تاثیرگذاری عوامل مورد  نظر را بر رضايتمند ی 
از سفر با مترو از د يد گاه کاربران نشان می د هد .

نمود ار شماره 2 نشان می د هد  که بر اساس نظرات 
کاربران، مکان قرار گیری ايستگاه د ر شهر با میزان 
1/542 بیشترين تاثیر را د ر رضايتمند ی مسافران از 
سفر با مترو د ارد . مسیر ها و د سترسی ها نیز با میزان 
1/442 يکی د يگر از عوامل مهم د ر اين زمینه می 

باشند . نتايج اين جد ول نشانگر آن است که سهولت 
و سرعت د سترسی به ايستگاه های مترو از مهمترين 
اين  بر  عالوه  است.  شهروند ان  رضايت  د ر  عوامل 
د ر   1/421 با  ها  ايستگاه  د ر  نظارت  و  ايمنی  میزان 
کنار عواملی مانند  نورپرد ازی )1/392( د ما )1/328(، 
منظر  اين  از   )1/171( فضايی  خوانايی  و  شفافیت 
های  ويژگی  د يگر  باشند .  می  زياد ی  اهمیت  حائز 

 
 

: ماخذايمني؛  زيبايي شناختي و گانه رواني، عملكردي، 4وزن دهي و اولويت بندي  شاخص هاي . 12جدول 
  .نگارندگان

ص 
شاخ

 
ايمني

ويژگي هاي ايمني  
 

ص زيبايي شناختي
شاخ

  
ويژگــــي هــــاي 
 

زيبــــايي 
شناسي

ص  
شاخ

عملكردي
  

ويژگي هاي عملكردي
 

ص
شاخ

 
رواني

  
ويژگي هاي رواني

 

 

 تعامالت فردي 007/1 007/1 - -

 تعامالت اجتماعي 842/0 842/0 - -

 جذابيت فضايي آرامش رواني 157/1 157/1 - -

 فراخي فضا 185/1 - 185/1 -

 شفافيت و خوانايي فضا 171/1 171/1 171/1 -

 مسيرها و دسترسي ها - 442/1 - 442/1

 صدا تهويه هوا 007/1 007/1 - -

 نور 392/1 392/1 392/1 392/1

 دما - 328/1 - -

 مبلمان طراحي و جانمايي - 142/1 142/1 -

 آثار هنري در ايستگاه ها 042/1 - 042/1 -

 ها و مفاهيم نشانه ،هانماد 085/1 085/1 085/1 -

 د و منظر و چشم انداز هادي 642/0 642/0 642/0 -

 ، نظارتايمني اجتماعي 421/1 421/1 - 421/1

 مكان قرارگيري ايستگاه 542/1 542/1 - 542/1

 مجموع 493/13 178/15  659/7  929/6
 ميانگين 124/1 167/1  094/1  387/1

  
  

  ي و جمعبنديگير نتيجه
مالحظه اين عوامل و تالش در جهت بهبود  .رگذارندچندي بر ميزان رضايتمندي كاربران از سفر با مترو تاثي عوامل

بر . از سفر با مترو تاثيرگذار باشد كاربران كيفيت فضايي ايستگاه ها مي تواند تا حد زيادي در ارتقاي رضايتمندي

جد ول 12. وزن د هی و اولویت بند ی  شاخص های 4 گانه روانی، عملکرد ی، زیبایی شناختی و ایمنی؛ ماخذ: نگارند گان.
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به مانند  جذابیت فضايی )1/157( طراحی و  فضايی 
جانمايی مبلمان )1/142(، نماد ها، نشانه ها و مفاهیم 
 ،)1/042( ايستگاه  د ر  هنری  آثار  وجود    ،)1/085(
تعامالت فرد ی )1/007(، صد ا و تهويه هوا )1/007(، 
چشم  و  منظر  و  د يد   و   )0/842( اجتماعی  تعامالت 
اند ازهای خارج از ايستگاه )0/642( هر کد ام به نوعی 
می  قرار  خود   تاثیر  تحت  را  محیط  فضايی  کیفیات 

د هند . 
بند ی  اولويت   12 شماره  جد ول  د ر  د يگر،  سوی  از 
روانی،  های  قالب  اساس  بر  را  تاثیرگذار  عوامل 
قرار  توجه  مورد   ايمنی  و  زيبايی شناسی  عملکرد ی، 
های  يافته  اساس  بر  منظور  بد ين  است.  شد ه  د اد ه 
بند ی  اولويت   ،2 شماره  نمود ار  و   12 شماره  جد ول 
اين قالبها بر اساس میانگین مقاد ير وزن د هی د اد ه 
شد ه عوامل متناظر هر کد ام انجام گرفت. بر اساس 
يافته های جد ول شماره 12، شاخص های مربوط به 
ايمنی د ر ايستگاه های مترو با 1/387 با فاصله ای 
زياد  بیشترين میزان توجه را از کاربران د اشته است. 
روانی   ،1/167 عملکرد ی  های  شاخص  همچنین 

1/124 و زيبايی شناختی 1/094 د ارا هستند .

نتیجه گیري و جمعبند ي
عوامل چند ی بر میزان رضايتمند ی کاربران از سفر 
با مترو تاثیرگذارند . مالحظه اين عوامل و تالش د ر 
تا  تواند   ايستگاه ها می  بهبود  کیفیت فضايی  جهت 
حد  زياد ی د ر ارتقای رضايتمند ی کاربران از سفر با 
مترو تاثیرگذار باشد . بر اساس نتايج اين پژوهش و بر 
مبنای نظرات کارشناسان و کاربران، عوامل تاثیرگذار 
زير به ترتیب اولويت بشرح زير د ر اين رضايتمند ی 

موثرند : 
 

1- موقعیت مکانی استقرار ايستگاه د ر شهر؛
2- مسیرها و د سترسی ها؛

3- ايمنی اجتماعی، حضور افراد  و نظارت؛
4- نور و روشنايی؛

5- د ما )شرايط آسايش(؛

6- فراخی فضا )تناسبات فضايی(؛
7- شفافیت و خوانايی فضا؛

8- جذابیت فضايی، آرامش روانی؛
9- طراحی و جانمايی مبلمان؛ 

10- نماد ها، نشانه ها و مفاهیم؛
11- آثار هنری د ر ايستگاه ها؛

12- تعامالت فرد ی؛
13-صد ا و تهويه هوا؛

14- تعامالت اجتماعی؛ و
15- د يد  و منظر و چشم اند ازها د ر خارج از ايستگاه.

قرارگیری  تحقیق، مکان  از  نتايج حاصل  اساس  بر   
ايمنی  ها،  د سترسی  و  مسیرها  د ر شهر،  ها  ايستگاه 
فضای  فراخی  و  نورپرد ازی  و  نظارت  و  اجتماعی 
معماری  د ر  تاثیرگذار  عوامل  مهمترين  از  معماری 
سفر  از  مسافران  رضايتمند ی  بر  مترو  ايستگاههای 
که  د هد   می  نشان  تحقیق  نتايج  باشد .  می  مترو  با 
د هی  وزن  میزان  با  شهر  د ر  ايستگاه  استقرار  مکان 
اهمیت ويژه ای  د ارای  نظر کاربران  از  شد ه 1/542 
بنابراين توصیه می شود  که طراحان محیطی  است. 
و شهری د ر الگوهای طراحی خود  به مکان استقرار 
ايستگاه ها و حوزه های نفوذی آنها، تاثیرات و تاثرات 
بر محیط و منظر شهری، سهولت د سترسی ها  آنها 
د اشته  ای  ويژه  توجه  پیاد ه  عابر  نقش  به  اهمیت  و 

باشند .
 نور، د ما، صد ا و تهويه هوا نیز عوامل د يگری هستند  
که د ر ارتقای کیفیت فضايی ايستگاه های مترو بسیار 
موثرند . اين عوامل د ر تامین شرايط آسايش محیطی 
و ايجاد  ايمنی روانی و باالبرد ن آستانه تحمل عصبی 
تاثیرگذارند . توجه به فراخی فضا و شفافیت و خوانايی 
تامین  راستای  د ر  کیفیت  با  فضاهای  خلق  د ر  نیز 
گیری  بهره  هستند .  تاثیرگذار  کاربران  رضايتمند ی 
به  تعلق  احساس  موجب  تواند   می  عوامل  اين  از 
توجه  همچنین،  گرد د .  آن  جذابیت  و  پويايی  و  فضا 
به مفاهیم و نشانه ها واستفاد ه از آثار هنری نیز د ر 
ايستگاه های مترو د ر ارتقای هماهنگی و تعامل افراد  
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با محیط تاثیرگذار است. الزم به ذکر است، شاخص 
های مربوط به تاثیرگذاری عوامل فنی، برنامه ريزی، 
اجرايی و مد يريت فضاهای ايستگاهی نیز د ر میزان 
خاص  هد ف  اما  تاثیرپذيرند ،  مسافران  رضايتمند ی 
بر  تاثیرگذار د ر معماری  اين پژوهش بررسی عوامل 

اين رضايتمند ی می باشد . 
به  مترو،  های  ايستگاه  طراحان  شود   می  توصیه 
تا  نمايند   توجه  فضا  د ر طراحی  معماری  عوامل  اين 
ايستگاه های مترو، موجب  ارتقای کیفیت فضايی  با 
کاهش  آن  تبع  به  و  کاربران  رضايتمند ی  افزايش 
اجتماعی(،  )پايد اری  اجتماعی  تعامالت  وند الیسم، 
به  عمومی  اموال  حفظ  و  فضا  به  خاطر  تعلق  حس 

عنوان اهد اف حمل و نقل پايد ار شهری گرد ند .
عالوه بر اين، عوامل تاثیرگذار بر رضايتمند ی از سفر 
با مترو د ر 4 رد ه کلی شاخص های روانی، عملکرد ی، 
اساس  بر  گیرند .  می  جای  ايمنی  و  شناختی  زيبايی 
نتايج حاصل از تحقیق، شاخص های مربوط به ايمنی 
د ر ايستگاه های متروی تهران از د يد گاه کاربران با 
میزان وزن د هی شد ه 1/387 بیشترين اهمیت را د ارا 
می باشد  و اين خود  نشان د هند ه ضرورت توجه به 
بحث ايمنی از لحاظ روانی و فیزيکی د ر ايستگاه های 
مترو می باشد . بهره گیری از عوامل تاثیرگذار معماری 
د ر خوانايی مسیر ها و سهولت د سترسی ها، نظارت 
و کنترل کافی د ر الگوهای رفتاری مسافران و ايجاد  
شاخص  است.  اهمیت  حائز  جاذب   و  پويا  محیطی 
و  د هی شد ه 1/167  وزن  میزان  با  عملکرد ی  های 
شاخص های روانی با میزان 1/124 د ر اولويت های 

د وم و سوم اهمیت می باشند . 
به  ويژه  توجه  با  طراحان  شود   می  توصیه  همچنین 
شناختی  زيبايی  های  شاخص  د ر  تاثیرگذار  عوامل 
فضاهای ايستگاهی، سعی د ر خلق فضاهايی با کیفیت 
و د ر کنار آن ارتقای سلیقه مخاطبان و کاربران د اشته 

باشند .
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